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Af Bjørg Kiær

Det unikke ærøske handler nok 
i virkeligheden om, at en lang 
række ærøboer involverer sig. 
Omkring juletid er en af dem, 
man rigtig lægger mærke til, 
Ebbe Olsen.

DET ÆRØSKE JULESCENARIE
Ebbe Olsen og hans kone Trine, bor i 
Skelhave ved Søbygård. 

Her finder man til daglig flere smukke 
hestevogne og de store flotte Frede-
riksborg-heste, som ved juletid kom-
mer til byen og glæder unge og gamle.

Til flere julearrangementer er Ebbe 
nemlig med sine heste og vogne med 
til at male julescenariet på Ærø.

DØTRENE HJÆLPER TIL
Ebbe er ikke det eneste familiemedlem 
i Olsen-familien, der er involveret i 
julerierne på Ærø.

Ebbe og  Trine har døtrene Mette og 
Helle, som begge spiller en stor rolle, 
når højtidsstemningen på Ærø skal 
understreges.
Mette, som bor i Marstal, hjælper med 
mange praktiske ting, og er altid med 
som hjælper til julemarkedet, når der 
køres med postvognen. 
Helle bor på Sydfyn og kommer hjem 
og hjælper ved det store nisseoptog; 
og når det kan lade sig gøre, også ved 
nisseoptoget i Søby.
INTERESSEN FRA FAR
Ebbes interesse for heste, hestevogne 

og kaner startede tidligt i barndom-
men:
’Interessen for heste har jeg helt sik-
kert fra min far. 
Min far har kørt nisseoptog så længe 
tilbage. som jeg kan huske.
Jeg kørte mit første nisseoptog som 12-
årig,’ fortæller Ebbe.

GLEMT POSTVOGN
En af de mere kendte hestevogne på 
Ærø er den gule postvogn, der har 
kørt imellem Søby og Ærøskøbing. 
Men hvad er mon historien bag denne 
smukke vogn?
’Ja, postvognen kørte som postdilli-
gence mellem Ærøskøbing og Søby 
1890-1920,’ fortæller Ebbe.
’I mange år stod den og var ”glemt” 
hos Ærøskøbing Museum. Jeg syntes 
det var synd og spurgte om lov til at 
bruge den lidt. 
I 1996 fik jeg kontakt til ”Slesvigske 
Vognmuseum” og her blev postvognen 
gennemrestaureret. 
Vognen tilhører Ærøskøbing Museum, 
men står her hos mig,’ fortæller Ebbe.

EN FJORDHEST SOM HED LISE
De to kaner med hjul, som bruges til 
nisseoptog, tilhører ”Nisserne i Ærøs-
købing”.
Men Ebbe har selv en del gamle vogne, 
kaner og  hesteredskaber. 

Og heste skal der naturligvis også til, 
når man har en interesse som Ebbes.

’Min første hest, som var den jeg star-
tede med at køre nisseoptog med, var 

en Fjordhest som hed Lise,’ fortæller 
Ebbe, ’men ellers er det jo den danske 
nationalrace, Frederiksborghesten, 
som er min store interesse.’

FULDT OPTAGET TIL JUL
Nogle kunne måske tro, at i en tid, 
hvor næsten alt kan bookes, så kan 
man også booke en vogn med fører op 
til jul?

Men når det drejer sig om de store dyr, 
så er det selvfølgelig dyrevelfærden, 
der bliver prioriteret.

’De sidste dage op til jul kan godt blive 
lidt stressede,’ fortæller Ebbe.
’Heste og vogne skal transporteres 
rundt, seletøjet skal være pudset og i 
orden. Hestene skal være i orden med 
sko og lignende. Så vi er fuldt optaget!’

BRYLLUPSGÆSTER
Året rundt er Ebbe og Trine at finde i 
gadebilledet, kørende med bryllups-
gæster i en flot, sort vogn - begge ele-
gant klædte med flotte, høje hatte. 

Vognen er en Victoriavogn, som Ebbe 
købte for ca. 10 år siden. 

’Den er god på grund af kalechen, som 
kan slås op, hvis der kommer en lille 
byge,’ fortæller Trine.

DET LYS, DER BRÆNDER LÆNGST 
Familien Olsen holder en helt traditio-
nel jul med andesteg og ris a la man-
del. Men de har en tradition, som deres 
svigersøn Kim, har indført i familien:

’Det går ud på, at der ved hver kuvert 
står et juletræslys, som alle tænder 
på samme tid. Den, hvis lys brænder 
længst, vinder en lille lysgave.’

HJERTERUM OG HUSRUM
At der er stærke bånd i familien, er der 
vist ikke tvivl om.

Og en speciel juletradition går igen 
hvert år, fortæller Trine:

’Hos Ebbes mor på gården i Rise, sam-
les familien lørdagen før 1. søndag i 
advent til julefrokost. 
Fem børn med familier er efterhån-
den blevet til ca. 40 personer, der er 11 
oldebørn. 
Alle kan ikke altid være med, men vi er 
for det meste 25-30 stykker, så der er 
lidt der med hjerterum og husrum ... ’

 

DET LYS, DER BRÆNDER    
Der findes helt unikke ærøboer, der giver tifold tilbage 
til det samfund, de lever i, uden at forvente noget sær-
ligt til gengæld. Er det unikt for Ærø?

Her kan du finde Ebbe, døtrene, 
heste og vogne op til jul:

• Julemarkedet i Ærøskøbing 
26.xnovember

• Nisseoptog i Ærøskøbing flere 
dage op til jul, hvor det helt 
store er søndag den 18. decem-
ber med flere vogne og ryttere.

• Nisseoptog i Søby lille juleaf-
tensdag.

Jul på Ærø
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LØRDAG 26. NOVEMBER
kl. 10:00-17:00 

Julemarked i Ærøskøbing
LØRDAG 10. DECEMBER 

Åbent 09:30-15:00
Juleåbent i Ærøskøbing. Få juleindkø-
bene i hus, samtidig med kan du være 
heldig at vinde gode Ærø-øl. Øllene 
uddeles i byens butikkerne efter en 
hemmelig nisseplan

LØRDAG 17. DECEMBER
Åbent 09:30 – 15:00

Juleåbent i Ærøskøbing. Få styr på de 
sidste juleindkøb i Eventyrbyen og 
nyd den flot pyntede købstad

SØNDAG 18. DECEMBER 
Åbent 11:00 – 15:00 

Søndagsåbent i Ærøskøbing som op-
tagt til Det  Store Nisseoptog

Kl. 15:00
Det Store Nisseoptog

start fra Torvet 

MANDAG 19. DECEMBER
15:00: Nisseoptog, start på Torvet

TIRSDAG 20. DECEMBER
15:00: Nisseoptog, start på Torvet

ONSDAG 21. DECEMBER
15:00: Nisseoptog, start på Torvet

TORSDAG 22. DECEMBER
15:00: Nisseoptog, start på Torvet

FREDAG 25. NOVEMBER 
Black Friday i Søby 
Vanvittige tilbud 
fra 19.00-21.00

SØNDAG 27. NOVEMBER
Kl. 10:00-17:00

Stort Jule- og Kræmmermarked 
i Måehallen

SØNDAG 4. DECEMBER
Det lille Julehus i *Dagli’ Brugsen med 
lækkerier til kunderne er åbent
Der jules i Bolighuset med overraskel-
ser

SØNDAG 11. DECEMBER
Det lille Julehus i *Dagli’ Brugsen med 
lækkerier til kunderne er åbent
Der jules i Bolighuset med overraskel-
ser

SØNDAG 18. DECEMBER
Det lille Julehus i *Dagli’ Brugsen med 
lækkerier til kunderne er åbent
Der jules i Bolighuset med overraskel-
ser

SØNDAG 23. DECEMBER 
Kl. 11:00

Nisseoptog i byen
Vi starter ved Søby skole og slutter i 

Dagli’ Brugsen med æbleskiver, 
Gløgg og Godter

*Dagli’ Brugsen har åbent hver dag 
fra 08:00-19:00

FREDAG 25. NOVEMBER
Black Friday 

åbent til kl. 20.00 
med vanvittige tilbud

16:30: Julemanden kommer ind med 
Samka

17:00: Sang og dans om juletræet på 
Kompasrosen. Godteposer uddeles.
Årets Juleshopper starter

LØRDAG 3. DECEMBER
Åbent til kl. 15.00

‘Slå en sekser’ i Marstal - du kan få 
dine varer til halv pris, hvis du slår en 
sekser – dog max. 500 kr. i rabat

10:00-15:30: 
Julemarked i Torvecentret

LØRDAG 10. DECEMBER
Åbent til kl. 15.00

Julemandsløb igennem gågaden
Årets juleshopper: 

Mellmemtrækning kl. 12 
med en gevinst på kr. 6.000

LØRDAG 17. DECEMBER
Åbent til kl. 15

SØNDAG 18. DECEMBER
Åbent kl. 11-15
Årets juleshopper: 

Hovedgevinsten på kr. 12.000 
trækkes kl. 12

Julekalender for
MARSTAL

Marstal Handelsforening

Julekalender for
ÆRØSKØBING

Ærøskøbing Handelstandsforening

Julekalender for
SØBY

Søby Erhvervsforening

Jule- & 
kræmmermarked 

Søndag 27/11 
i Måehallen i Søby

kl. 10-17
Kom og få en hyggelig dag

JULEMARKED 
I SKOVBY

Skovbygade 27, 5985 Søby
Åbent lørdag og søndag 

26. - 27. november 

kl. 10-16

f f f

s

http://event.aeroe.teambooking.dk/da-DK/eventsgroupeventimage?tbsd=23-11-2016&tbed=01-01-2017
http://event.aeroe.teambooking.dk/da-DK/eventsgroupeventimage?tbsd=23-11-2016&tbed=01-01-2017
https://www.facebook.com/MarstalHandelsforening/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEroskobingHandelsstandsforening/?fref=ts
http://event.aeroe.teambooking.dk/da-DK/eventsgroupeventimage?tbsd=23-11-2016&tbed=01-01-2017
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JULEMARKED 
på

Villa Blomberg

 10. dec & 11. dec
kl. 13:00-17:00

Smedevejen 15  |  5970 Ærøskøbing
30 96 03 87  |  21 47 78 47 

villablomberg@gmail.com

villablomberg.dk

Grollejul 2016
JULEMARKED I MARSTAL

Lørdag 3. december
kl. 10:00 - 15:30

Torvecenteret
Markgade 1

Marstal

Alletiders Juleby

Julemarked i Ærøskøbing
Byens butikker og restauranter, 

samt alle boderne på Torvet har åbent 

Lørdag d. 26. november

kl. 10:00 - 17:00
Arrangementerne kan ses i den lille folder, 

der bl.a bliver uddelt ved færgen til alle vore gæster

SAMKA ANDUVER MARSTAL

MED NISSEFAMILIEN 

FREDAG 25. NOVEMBER 2015 
16:30 Samka ankommer
17:00 Juletræet tændes på 

Kompasrosen 
Godteposer til alle børn

Velkommen 
alle mand

Juleudstilling på 

Søbygaard
KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ

 10. + 11. december 

kl. 11-16
20 kursister på Ærø Kunsthøjskole 

afholder den traditionelle 
juleudstilling med café

Der kan købes små kunstværker

NISSEOPTOG 
lillejuleaften

23. december klokken 11.00 
Start fra Gl. Søby Skole

Nisseparaden går byen rundt, 
forbi Finns Bageri 

og slutter ved Dagli’ Brugsen
ALLE ER VELKOMNE

t

Nisseoptog i Ærøskøbing
Nu er det igen tiden til nisseoptog!
Alle de gamle nisser, heste og kaner er parat ...

Så tag dit nissetøj på, og kom til nisseoptog 

’Det Store Nisseoptog’ 
med musik og dans om juletræet på Torvet i Ærøskøbing:

søndag den 18. dec. kl. 15 

søndag den 18. dec
mandag den 19. dec
tirsdag den 20. dec  
onsdag den 21. dec.
torsdag den 22. dec

- alle dage kl. 15

Vi kører: 

http://ærø.dk/turist/hvad-kan-jeg-opleve/jul-pa-aero/jul-i-soby/
http://ærø.dk/turist/hvad-kan-jeg-opleve/jul-pa-aero/jul-i-soby/
https://www.facebook.com/MarstalHandelsforening/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEroskobingHandelsstandsforening/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1261247123939064/
http://us7.campaign-archive2.com/?u=4dbc715d4cc000b77b49a58b4&id=0ca74591e1&e=9106d62f4f
http://event.aeroe.teambooking.dk/da-DK/eventsgroupeventimage?tbsd=23-11-2016&tbed=01-01-2017
https://www.facebook.com/NisserneiAeroeskoebing/?fref=ts
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JULEGAVER 

ELLER NYT TIL DIG SELV 
ELLER BOLIGEN ...

 TIL HERRENE: 
Signal, Meyer, Belika, Boswell, Seven Seas m.fl.

TIL DAMERNE: 
Soya, Peppercorn, Brandtex, Signatur m.fl.

TIL BOLIGEN: 
Sengetøj, plaider, puder, håndklæder mm. 

Sprøde nyheder i smykker, tøj, 
tasker og assescories hver uge - få 
en personlig guidet tur 

Mandelgave? 
Vi hjælper med en stor overraskelse 
for alle - ring 51932464

Guldvinder i gløggkrydderi:
Kom og smag i Kirkestræde

Ca. 50 slags te, og de bedste i smag til 
vinterens/julens hygge - se Facebook 

PÅ GENSYN I ALBERTE 

Glade jul, dejlige jul,
engle fødder ej i skjul!

Hid du iler til paradis-fod,
hvor du ser, en gave så god,

køb den og glæde de får,
- køb den og glæde de får!

Masser af gode julegaveideer
finder du hos Fod på Fødder

Gaver til store og små (priser)

Glædelig jul - Inge Marie 

FOD PÅ FØDDER
FODPLEJE • FODTØJ • STRØMPER

Masser af muligheder for 
omsorg-forkælelse til fødderne.

v/ IngE MaRIE KnuDSEn - Lægeeksamineret fodplejer

Butik/klinik: Vestergade 51, Ærøskøbing
Tlf. 40 62 34 37 - www.fodpleje.shoes

OPLEV HYGGELIG JULESTEMNING 
HOS ØENS LOKALE BRYGGERI

Gårdbutik 
med kig til bryggeriet

tirsdag - onsdag - torsdag

  kl. 10 - 13
til og med uge 51

Rise Bryggeri, Vandværksvej 5
Store Rise, 5970 Ærøskøbing

62521132 | risebryggeri@risebryggeri.dk

risebryggeri.dk

FØLG ÆRØ!
Facebook:

Ærø - Alt er vand ved siden af Ærø

Instagram
VisitAeroe

ærø.dk

FORKÆL DIG SELV ELLER ANDRE …

Unikt udvalg af 
gaveartikler og brugskunst

wellness-produkter
design, fashion 
og accessories

Vi GLÆDER OS TIL AT SE JER

VIL DU HOLDE OP
MED AT HOLDE UD?

- og trække vejret frit, og leve lidt mere

ManuVision 
KROPSBEHANDLING

løsner og bevæger 
– krop, følelser og tanker

Helle Toft Jensen 
helle@kysentiger.dk  |  6132 0940

SVENDBORG * ÆRØSKØBING * KØBENHAVN

KYSENTIGER.DK

VIL DU HOLDE OP
MED AT HOLDE UD?

- og trække vejret frit, og leve lidt mere 

https://www.facebook.com/HandeliAeroeskobingogomegn/?fref=ts
http://fodpleje.shoes/
http://fodpleje.shoes/
http://risebryggeri.dk/
https://www.facebook.com/altervandvedsidenafaeroe/?fref=ts
https://www.facebook.com/HandeliAeroeskobingogomegn/?fref=ts
http://www.kysentiger.dk/
https://www.facebook.com/butikalberte/?fref=ts
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25. november
Lancering af bog: ØBO. 
Portrætter er udstillet i butikken fra 26. 
november og december ud 
Fredagsbar

26. november: JULEMARKED
Kig ind til en hyggelig julemarkedsdag. 
I gården serverer vi kæmpeklejner, dampende 
varm gløgg og mjød.

Kl. 13:00
Julefotografering med Nissen. Pris kr. 100

Kl. 14:00 
Whiskyhuset er åbent og Michael fortæller om 
hele projektet

I cafeen serverer vi dejlig lun suppe, julebagværk 
og kaffe fra Zozozial.

10. december
Kl. 11:00-15:00 
Smykkedesignerne Vitsø og Stine Vesten
Designerne har lækre sager med og de vil fortæl-
le om deres smukke smykkeværker.

kl. 10:00-15:30 
Barber Eli
Få rådgivning i ‘Kend din hårgrænse’ og bliv 
barberet i sæberiets skønne naturlige barbersæ-
be. Det er også muligt at prøve Kücück Berlins 
skægprodukter og at nyde en AH Riise Rom. Det 
er en god ide at bestille tid. Pris kr. 100 

Kl. 13:00
Johan Kock Pipes
Johan fortæller om sine håndlavede piper 

18. december: SØNDAGSÅBENT 10-16
Cafe og butik er åben hele dagen.

Whiskyhuset er åbent og Michael fortæller om 
hele projektet fra kl. 13:00

BEGIVENHEDER I ULDGAARDEN:

25. nov. kl. 11-15
Julemanden 

igangsætter julekonkurrence 
og åbner julestuen 

1. dec. kl. 11-15
Julemanden 

åbner årets Ærø julesnaps
- kom og smag
8. dec. kl. 11-15

SMAG ÅRETS JULEBAG
Julehygge i julestuen

15. dec. kl. 11-17
JULEGAVEDAGEN

Få kyndig hjælp og vejledning 
til julegavekøb

Julehygge i julestuen

Kom ind og jul med os i
DEN GAMLE KØBMANDSGAARD

Åbningstider:

MAN-ONS 10-17.30 
TORS-FRE 9-17.30 
LØR 10-16
Vi serverer også 
morgenmad
DEN GAMLE KØBMANDSGAARD ÆRØ APS
TORVET 5 | 5970 ÆRØSKØBING
 91 25 59 70 | www.dgkshop.com

FØLG OS!
Instagram: dengamlekoebmandsgaard

Facebook: Den Gamle Købmandsgaard

Vi har hjemmelavet gløgg i kedlen, 
lækker julebagværk, herligt jule-
frokostbræt og gode lokale øl.
I butikken finder du bl.a. hjemme-
lavet julepynt, lækre hjemmelavede 
produkter, ærøske produkter, choko-
lade, AH Riise Rom, snaps, oste, slag-
tervarer, fede tshirts, Ærø Cigarer, 
piber, smykker, skøn hjemmestrik og 
lækre håndsyede toiletpunge. 

Følg os tæt på FB, hvor vi hele tiden 
opdaterer med hvad der kommer til 
at ske.

25. september kl. 18-22

FREDAGSBAR
Drop ind forbi Købmandsgården 

til den famøse Fredagsbar. 
Drinks, øl, mad og live jazz 

til at skyde din weekend igang

https://www.facebook.com/%C3%86r%C3%B8-G%C3%A5rdbutik-Uldg%C3%A5rden-134817243255620/?fref=ts
https://www.facebook.com/Den-Gamle-K%C3%B8bmandsgaard-287304928066441/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/events/235251633538267/
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FÅ SALTVAND I BLODET
Det er Marstal – det er søfart, salt-
vand og prægtige sejlskibe!
Marstal Søfartsmuseum byder velkommen 
med spændende oplevelser for alle.

Besøg Marstal Søfartsmuseum, tilbagelæg 
mere end to århundrede, oplev dansk søfarts-
historie og få en masse maritime oplevelser i 
søstærke omgivelser.

Særudstilling: Se den eventyrlige ud-
stilling til voksne og børn ”Sejlende 
fortællinger”. 
BIBIANA Danmark og Marstal Sø-
fartsmuseum udstiller kunst og 
litteratur fra landene ved det balti-
ske hav. 
Nogle af verdens bedste børnebogs-
illustratorer tager børn og voksne 
med på en fantastisk rejse ud mod 
horisonten, hvor man møder havets 
eventyrlige indbyggere.

Åbningstider: 
MANDAG – LØRDAG

kl. 11.00 – 15.00

Børn gratis adgang

Julefrokost
På Ærø Hotel

Fre. d. 2. & lør. d. 3. december
Fre. d. 9. &  lør. d. 10. december

Alle dage fra kl. 18 - 01
Bordreservation nødvendig

Egehovedvej 4 • Marstal • 6253 2406 • www.aeroehotel.dk 

  

Julefrokostbu�et 2016
Røde-, hvide-, karry- og stegte sild m/ tilbehør • Røget ål m/ æggestand •

Gravad hellefisk m/ rævesovs • Rejer m/ mayonnaise, citron, æg og tomat •
Lun friskfanget fiskefilet fra Ærø m/ remoulade og citron

 

Roastbeef m/ remoulade, revet peberrod samt ristede løg • Hjemmelavede frikadeller •
Lun leverpostej m/ bacon og champignon • Pølsebord m/ serranoskinke samt chorizo •

Stegte andelår • Medister • Svinekam m/ brunede kartofler og rødkål •
Glaseret juleskinke m/ grønærter • Tarteletter m/ høns i asparges •

Mørbradbeuf m/ champignon a la créme • Kalkunbryst m/ ristede petit kartofler •
Hjemmelavet æbleflæsk • Julesalat • Rødkålssalat

Husets 5 oste m/ peberfrugt og vindruer • Ris á la mande med kirsebærsauce •
Rugbrød, franskbrød, kiks og smør • Kaffe/the m/ brunkager

Hos os er du ventet og velkommen

Overnatning
i enk./db. værelse

inkl. morgenbu�et
kr. 500,-

pr. værelse

LEVENDE
MUSIK OG

DANS

KUN
298,-
pr. kuvert

APOLLO 2 
SPILLER

ALLE DAGE

JULEFROKOST
2. og 3. dec & 9. og 10. dec

med julefrokostbuffet, 
levende musik og dans

kun 298,- pr. kuvert
Overnatning i enk./dob. værelse

inkl. morgenbuffet 
kr. 500 pr. værelse

ÆRØ HOTEL
Egehovedvej 4, Marstal

6253 2406  |  aeroehotel.dk

Restaurant ADDI’s

JULEMARKEDS-BUFFET
26. november 

11:30 - ca. 16:00
kr. 138,- pr. person

Vestergade 39  |  5970 Ærøskøbing
62522143  |  addis@os.dk

Se hjemmeside 
for aktuelle åbningstider op til jul
restaurant-addis-aeroe.dk

Café På Torvet
Torvet 7  |  Ærøskøbing

JUL HOS CAFÉ PÅ TORVET

Åbent fredag 25/11 & lørdag 26/11
Vi serverer:

JULE FROKOST TALLERKEN
ÆRØ Julebryg Strong Rudolph

Hjemmelavet GLØGG – ( kalder den 
indre julenisse frem i dig… )

Lækker julehjemmebag
Varm Chokolade med flødeskum

Søndag d. 18 december åbent 12-17

’DE GLADE LOKALE’ 
spiller hyggelig julemusik 

Kl. 14-15 og 16-17
Alle er velkommen, 

og tag gerne naboen med 

BADEHOTEL ÆRØ
Nyd et glas italiensk vin 

og duften fra vores pizzaovn
Restaurantens åbningstider 

til og med uge 50

17:30 - 22:00
(lukket onsdage)

Find mere information
på vores Facebookside 

Brogade 1, Ærøskøbing
4250 0005  |  @badehotelaeroe

MARSTAL SØFARTSMUSEUM
Prinsensgade 1 | 5960 Marstal
62 53 23 31 | info@marmus.dk 

marmus.dk

https://www.facebook.com/aeroehotel/?fref=ts
https://www.facebook.com/restaurantaddis/?fref=ts
https://www.facebook.com/PaaTorvet/?fref=ts
https://www.facebook.com/badehotelaeroe/
https://www.facebook.com/badehotelaeroe/?fref=ts
https://www.facebook.com/MarstalMuseum/?fref=ts
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29. nov, 6., 13., 20. & 28. dec.

 Tirsdage 
KL. 16: YOGA FOR NYSGERRIGE 

KL. 19:  ÅBEN MEDITATIONSGRUPPE 
5 gange meditation, 

introduktion & fordybelse
rensningsåndedræt, fokusering, 

visualisering - dyb indre ro
Pris 50 kr./gang 

Tilmelding v/ Dorit Lassen
Økogård & Yogastudio Vitsø

SØBY LANDEVEJ 20
41486895 | mail@yoga-aeroe.info

yoga-aeroe.info

JULEHYGGE
Velkommen 

til smukke Vesterled Gård 
ved charmerende Ommel

En naturskønn opplevelse 
med havet på alle kanter 

- ro og fred i sindet

Spændende billeder 
i mange teknikker 

og et bredt udvalg af motiver

VESTERLED GALLERI 
v/ billedkunstner Anne Værnes

OMMEL, Vesterskovsvej 20, 
5960 Marstal 

30533032  |  anneværnes.dk/

Feriehusudlejning
Connie von Elbwart 
mail@feriehus.dk
+45 2757 4427
Søndergade 7  I  5970 Ærøskøbing

OPLEV 
ÆRØS JULEKNUS

I DET LILLE 
GRØNNE HUS

Feriehus, Ærøgade 2, Marstal
gitte@gittelykke.dk

20101760 | 21205620
www.gittelykke.odderweb.dk

ØENS ENESTE SØLVSMEDJE:
Vi starter julemåneden 

d. 25/11-16
hvor alt 

bortset fra bestillingsvarer 
sælges med 20 % rabat 

denne dag.
Kom og se hvad vi har 

og få et glas gløg.
Åbent fra 10 .00 – 20.00

Åbningstider i december:
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-17

Lørdage inden jul kl. 10-15 
( 3/12 er vi på torvet)

Søndag d. 18/12 kl. 10-15

Vi har lukket fra den 
24/12-16 - 3/1-17

Pia Christensen

YourDesign-Nordic
Strandstræde 9, Marstal 

- ved siden af Marstal Søfartsmuseum 
Tlf: +45 27 62 48 12

www.yourdesign-nordic.dk
Facebook: YourDesign-Nordic

SKAL DU MED JULEBUSSEN 
TIL/FRA ÆRØ?

Der køres 23. og 27. december

Se mere på 
www.aeroetours.dk/julebus

 - eller kontakt Ærø Tours på e-mail: 
julebus@aeroetours.dk 

- eller ring: 31 20 44 02

d

Find endnu
flere af julens 
hyggelige
arrangementer 
og aktiviteter 
i kalenderen 
på ærø.dk

d

ÆRØ KOMMUNE

Eriks Hale

http://www.yoga-aeroe.info/theme/index_de.php#content
http://www.aeroeferiehus.dk/
http://www.gittelykke.odderweb.dk/site/default.asp
https://www.facebook.com/YourDesignAeroe/?fref=ts
http://yourdesign-nordic.dk/
http://www.turist-erria.dk/JULEBUS/INDEX.html
https://www.instagram.com/anne_vaernes/
http://event.aeroe.teambooking.dk/da-DK/eventsGroupDate?tbsd=23-11-2016&tbed=01-01-2017
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Alt er vand
ved siden af Ærø®

Annoncerne i denne folder er gældende 
i perioden fra 25/11 - 2016 og året ud. 

Der tages forbehold for fejl og mangler,
 trykfejl, prisstigninger og udsolgte varer

©ÆRØ TURIST & ERHVERV 2016

ÆRØ TURIST & ERHVERV
Ærøskøbing Havn 4

5970 Ærøskøbing
+45 6252 1300
www.ærø.dk

f

https://www.facebook.com/altervandvedsidenafaeroe/?fref=ts

